Vhodné produkty: Zařízení pro kryogeniku a zkapalněný plyn
V zařízeních pro kryogeniku a zkapalněný plyn se používá velké množství pojistných ventilů. Těsnost je zásadní pro efektivitu vašeho provozu. Sortiment pojistných ventilů Seetru je celosvětově uznáván pro svou
spolehlivou funkci a těsnost i při velmi nízkých teplotách. Všechny dodávané pojistné ventily jsou schválené podle několika mezinárodních standardů. Pro efektivitu výrobního procesu jsou dostupné také střídací
ventily, navržené pro připojení pojistných ventilů, umožňující provozovat zařízení bez nutnosti odstavení při revizích pojistných ventilů.

Pojistné ventily: Strany 2-4

Střídací ventily: Strana 5

Pojistné ventily Seetru pro kryogeniku a zkapalněný plyn jsou vybaveny materiály, které jsou vhodné
pro teploty až do -196°C a tlaky až do 370 bar. V sedlové části jsou to PTFE, PPS nebo těsnění kov/kov.

Střídací ventily, někdy také označované jako třícestné, umožňují přepínání průtoku z jednoho pojistného ventilu na druhý. Jsou zejména vhodné pro aplikace, kde povinné bezpečnostní armatury
(průtržné membrány nebo pojistné ventily) je nutné instalovat jako duální. Konstrukce střídacího
ventilu zajišťuje, že alespoň jeden ze dvou pojistných ventilů je vždy připraven k provozu a plnému
průtoku. Údržbu těchto ventilů lze provést postupně bez přerušení výrobního procesu.

Tyto ventily jsou vyrobeny tak, aby vyhověly náročným požadavkům, a mohly být použity pro tlakové
nádoby/sběrače, tlaková zařízení a potrubí, kryogenické provozy obsahující kyslík a speciální plyny,
kryogenické kompresory, transportní nádoby/cisterny, průmyslové chlazení, zásobníky pro zkapalněné plyny a protipožární zařízení.
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Typ - 34610 / 35610

Min. tlak

53.00 bar g. (768.50 psi g.)

Min. tlak

0.83 bar g. (12.04 psi g.)

Max. tlak

370.00 bar g. (5365.00 psi g.)

Max. tlak

30.76 bar g. (446.02 psi g.)

Teplotní rozsah

-196 °C až 70 °C

Teplotní rozsah

-196 °C až 50 °C

Průtočná plocha

28.26 mm² (světlost 6 mm)

Průtočná plocha

70.85 mm² (9.5 světlost)

Vstupní připojení

3/8” až 3/4” BSP, BSPT, NPT

Vstupní připojení

3/8” až 3/4” BSP, BSPT, NPT

Výstupní připojení

3/4” BSP, NPT

Výstupní připojení

3/4” BSP, NPT

Průtok

1106.00 až 7608.00 kg/h

Průtok

15.00 až 332.00 std. litres/sec.

Materiál

Nerez ocel a Bronz nebo Nerez ocel

Materiál

Nerez ocel a Bronz nebo Nerez ocel

Materiál těsnění

P.T.F.E, P.P.S

Materiál těsnění

P.T.F.E

Zkušební protokol

Součástí dodávky – bez příplatku

Zkušební protokol

Součástí dodávky – bez příplatku

www.seetru.com/products/valves/cryogenic-and-liquefied-gas/type-329-cryogenic

www.seetru.com/products/valves/cryogenic-and-liquefied-gas/35610-and-34610-cryogenic

Popis produktu:
Plynotěsný pojistný ventil - světlost 6 mm

Popis produktu:
Plynotěsný pojistný ventil - světlost 10 mm

Průtok:
Průtok je počítán pro podmínky: Vzduch 15°C a 1013 mbar, pro
dimenzování dle konkrétních parametrů kontaktujte prosím dodavatele

Průtok:
Průtok je počítán pro podmínky: Vzduch 15°C a 1013 mbar, pro dimenzování dle konkrétních parametrů kontaktujte prosím dodavatele

Poznámky:
Maximální dovolený vlastní protitlak je 10% otevíracího tlaku
Tlakový rozdíl pro otevření je +10% nad otevírací tlak
Tlakový rozdíl pro uzavření je -15% pod otevírací tlak

Poznámky:
• Maximální dovolený vlastní protitlak je 10% otevíracího tlaku
• Stabilní funkce až do 50% max. zaručeného průtoku
• Tlakový rozdíl pro otevření je +10% (0.1 bar g. pod 1.55 bar g.)
• Tlakový rozdíl pro uzavření je -10% (0.3 bar g. min.)
• Materiály splňují požadavky BAM (Německo) pro kyslík

Schválení:
•

TÜV Germany (AD-Merkblatt A2) / TÜV Německo
(AD-Merkblatt A2)

•

BS EN ISO 4126-1 / EN ISO 4126-1

•

Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/EU, CE
Marked / Směrnice pro tlaková zařízení (PED) 2014/68/EU,
značení CE

•

ASME Section VIII Div. 1, UV Stamped. / ASME sekce VIII
část 1, značení UV

•

CRN Approval / CRN schválení

•

EAC Customs Union (Russia, Belarus and Kazakhstan) / EAC
Celní unie (Rusko, Bělorusko a Kazachstán)
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Typ - 93615

Min. tlak

0.30 bar g. (4.35 psi g.)

Min. tlak

0.30 bar g. (4.35 psi g.)

Max. tlak

28.00 bar g. (406.00 psi g.)

Max. tlak

28.00 bar g. (406.00 psi g.)

Teplotní rozsah

-196 °C až 250 °C (dle materiálu těsnění)

Teplotní rozsah

-196 °C to 250 °C (subject to seal material)

Průtočná plocha

78.50 mm² (10 mm světlost)

Průtočná plocha

177 mm² (15 mm inlet bore diameter)

Vstupní připojení

1/2” až 1” BSP, BSPT, NPT

Vstupní připojení

3/4” to 1 1/2” BSP, BSPT, NPT

Výstupní připojení

1” BSP

Výstupní připojení

1 1/2” BSP

Průtok

11.70 až 398.00 std. litres/sec.

Průtok

22.50 to 799.00 std. litres/sec.

Materiál

Nerez ocel a Bronz

Materiál

Nerez ocel a Mosaz

Zkušební protokol

Součástí dodávky – bez příplatku

Zkušební protokol

Součástí dodávky – bez příplatku

www.seetru.com/products/valves/cryogenic-and-liquefied-gas/type-936-cryogenic

www.seetru.com/products/valves/cryogenic-and-liquefied-gas/type-936-cryogenic

Popis produktu:
Plynotěsný pojistný ventil, těsnění kov/kov - světlost 10 mm

Popis produktu:
Plynotěsný pojistný ventil, těsnění kov/kov - světlost 15 mm

Průtok:
Průtok je počítán pro podmínky: Vzduch 15°C a 1013 mbar, pro dimenzování
dle konkrétních parametrů kontaktujte prosím dodavatele

Průtok:
Průtok je počítán pro podmínky: Vzduch 15°C a 1013 mbar, pro dimenzování
dle konkrétních parametrů kontaktujte prosím dodavatele

Notes:
• Tlakový rozdíl pro otevření je +10% (0.1 bar g. pod 1.0 bar g.)
• Tlakový rozdíl pro uzavření je -10% (0.3 bar pod 3.0 bar g.)
• Stabilní funkce až do 50% max. zaručeného průtoku
• Těsnost do 90% otevíracího tlaku podle API 527 a ve shodě s BS6759
část 3 1984, tab. 9 stupeň 2
• Materiály splňují požadavky BAM (Německo) pro kyslík

Notes:
• Tlakový rozdíl pro otevření je +10% (0.1 bar g. pod 1.0 bar g.)
• Tlakový rozdíl pro uzavření je -10% (0.3 bar pod 3.0 bar g.)
• Stabilní funkce až do 50% max. zaručeného průtoku
• Těsnost do 90% otevíracího tlaku podle API 527 a ve shodě s BS6759
část 3 1984, tab. 9 stupeň 2
• Materiály splňují požadavky BAM (Německo) pro kyslík

Schválení:
•

TÜV Germany (AD-Merkblatt A2) / TÜV Německo
(AD-Merkblatt A2)

•

BS EN ISO 4126-1 / EN ISO 4126-1

•

Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/EU,
CE Marked / Směrnice pro tlaková zařízení (PED)
2014/68/EU, značení CE

•

EAC Customs Union (Russia, Belarus and Kazakhstan)
/ EAC Celní unie (Rusko, Bělorusko a Kazachstán)
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Typ - 93625

Min. tlak

0.30 bar g. (4.35 psi g.)

Min. tlak

0.30 bar g. (4.35 psi g.)

Max. tlak

28.00 bar g. (406.00 psi g.)

Max. tlak

20.00 bar g. (290.00 psi g.)

Teplotní rozsah

-196 °C až 250 °C (dle materiálu těsnění)

Teplotní rozsah

-196 °C to 250 °C (subject to seal material)

Průtočná plocha

314.00 mm² (20 mm světlost)

Průtočná plocha

491mm² (25 mm světlost)

Vstupní připojení

1” to 1 1/2” BSP, BSPT, NPT

Vstupní připojení

1 1/4” to 2” BSP, BSPT, NPT

Výstupní připojení

2” BSP

Výstupní připojení

2” BSP

Průtok

55.20 to 1537 std. litres/sec

Průtok

66.00 až 1650.6 std. litres/sec.

Materiál

Nerez ocel a Bronz

Materiál

Nerez ocel a Bronz

Zkušební protokol

Included - supplied Free of charge

Zkušební protokol

Included - supplied Free of charge

www.seetru.com/products/valves/cryogenic-and-liquefied-gas/type-936-cryogenic

www.seetru.com/products/valves/cryogenic-and-liquefied-gas/type-936-cryogenic

Popis produktu:
Plynotěsný pojistný ventil, těsnění kov/kov - světlost 20 mm

Popis produktu:
Plynotěsný pojistný ventil, těsnění kov/kov - světlost 25 mm

Průtok:
Průtok je počítán pro podmínky: Vzduch 15°C a 1013 mbar, pro dimenzování
dle konkrétních parametrů kontaktujte prosím dodavatele

Průtok:
Průtok je počítán pro podmínky: Vzduch 15°C a 1013 mbar, pro dimenzování
dle konkrétních parametrů kontaktujte prosím dodavatele

Notes:
• Tlakový rozdíl pro otevření je +10% (0.1 bar g. pod 1.0 bar g.)
• Tlakový rozdíl pro uzavření je -10% (0.3 bar pod 3.0 bar g.)
• Stabilní funkce až do 50% max. zaručeného průtoku
• Těsnost do 90% otevíracího tlaku podle API 527 a ve shodě s BS6759
část 3 1984, tab. 9 stupeň 2
• Materiály splňují požadavky BAM (Německo) pro kyslíke

Notes:
• Tlakový rozdíl pro otevření je +10% (0.1 bar g. pod 1.0 bar g.)
• Tlakový rozdíl pro uzavření je -10% (0.3 bar pod 3.0 bar g.)
• Stabilní funkce až do 50% max. zaručeného průtoku
• Těsnost do 90% otevíracího tlaku podle API 527 a ve shodě s BS6759
část 3 1984, tab. 9 stupeň 2
• Materiály splňují požadavky BAM (Německo) pro kyslík

Schválení:
•

TÜV Germany (AD-Merkblatt A2) / TÜV Německo
(AD-Merkblatt A2)

•

BS EN ISO 4126-1 / EN ISO 4126-1

•

Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/EU,
CE Marked / Směrnice pro tlaková zařízení (PED)
2014/68/EU, značení CE

•

EAC Customs Union (Russia, Belarus and Kazakhstan)
/ EAC Celní unie (Rusko, Bělorusko a Kazachstán)
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Typ COV30

Typ COV10
Připoj. rozměry systému

½” to 1” BSP, BSPT, NPT

Připoj. rozměry systému

½” to 1” BSP, BSPT, NPT

Připoj. rozměry ventilů

½” NPT or 3/4” BSP

Připoj. rozměry ventilů

¾” až 1” BSP, BSPT, NPT, Class 150 až Class 600,
PN16 až PN100

Kv Střídacího ventilu

10

Kv Střídacího ventilu

30

Konstrukční materiál

Nerezová ocel

Konstrukční materiál

Nerezová ocel

Materiál těsnění

PTFE s 25% uhlíku

Materiál těsnění

PTFE s 25% uhlíku

Teplotní rozsah

-196°C to +200°C

Teplotní rozsah

-196°C až +200°C

Max. dovolený tlak

75 barg.

Max. dovolený tlak

Class 600 nebo PN100

Světlost pojistného ventilu

Až do 10mm (plnozdvižný typ)

Max. otevírací tlak
pojistného ventilu

Světlost pojistného ventilu

Až do 18mm (plnozdvižný typ)

75 bar g.

100 bar g.

Volitelné

Odmaštěno pro kyslík

Max. otevírací tlak
pojistného ventilu

www.seetru.com/products/change-over-valve/change-over-valve-cov10

Volitelné
www.seetru.com/products/change-over-valve/change-over-valve-cov30

Odmaštěno pro kyslík

Popis produktu:
Střídací ventily, někdy také označované jako třícestné, umožňují přepínání průtoku z jednoho pojistného ventilu na druhý. Jsou využívané zejména tam, kde odstávku zařízení není možné uskutečnit z provozních, bezpečnostních či ekonomických
důvodů. Pomocí střídacího ventilu je možné přepínat mezi paralelními pojistnými ventily bez přerušení výrobního procesu, takže údržbu těchto ventilů lze provést postupně na každém ventilu. Střídací ventily Seetru v kombinaci s pojistnými ventily
poskytují nejlepší řešení pro zajištění bezpečnosti a efektivity provozu. Výrobky Seetru jsou široce uznávané pro svou vynikající kvalitu a spolehlivost.
•
•
•
•
•
•
•
•

Patentovaná konstrukce
Bezolejový provoz
Mohou být vybaveny průtržnými membránami
Uzamykatelná páka (volitelný zámek)
Jednoduché na údržbu
Možnost použití pro kyslík - tukuprosté
Znemožněno uzavření obou pojistných ventilů současně
Nastavitelná ucpávka vřetena

•
•
•
•
•
•
•
•

Robustní konstrukce
Kompaktní konstrukce, snadná obsluha
Navrženo ve shodě s EN 378
Tlakové ztráty ve shodě s EN 13136
Odkalení potrubí pro bezpečnou demontáž poj. ventilu
sedla dle EN 12266-1 stupeň A
Dostupný široký rozsah připojovacích rozměrů a adaptérů
Navrženo pomocí optimalizace dynamiky proudění (CFD)

